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SYSTEMY TRANSPORTU
materia∏ów sypkich

Transport, nape∏nianie, roz∏adunek, wa˝enie, doprowadzanie
i przetwarzanie dowolnych materia∏ów sypkich

Korporacja Flexicon jest Êwiatowym
liderem w projektowaniu i produkcji
sprz´tu do transportu materia∏ów
sypkich oraz realizowanych na zamówienie klienta zintegrowanych, przemys∏owych systemów s∏u˝àcych do
transportu, roz∏adunku, nape∏niania,
mieszania i doprowadzania wszelkiego rodzaju proszków i materia∏ów
magazynowanych luzem.
Flexicon oferuje ró˝norodne
produkty: od pojedynczych urzàdzeƒ
po zautomatyzowane systemy
transportujàce materia∏y sypkie
z zewnàtrz i wewnàtrz fabryki,
pomi´dzy kolejnymi etapami
produkcyjnymi i mi´dzy ró˝nego typu
zasobnikami i kontenerami.
Flexicon to mo˝liwoÊç wyboru
z szerokiego zakresu wydajnych
i niezawodnych urzàdzeƒ
wykonanych ze stali w´glowej

poddanej wzmacniajàcej obróbce
wykoƒczajàcej lub ze stali nierdzewnej
konstruowanej zgodnie ze
standardami przemys∏u spo˝ywczego,
mleczarskiego i farmaceutycznego:
Elastyczne przenoÊniki spiralne

Firma Flexicon jest w stanie zaprojektowaç, wed∏ug zamówienia klienta,
zautomatyzowany, wszechstronny
system magazynowania i transportu
materia∏ów sypkich, wykorzystujàc
do tego zarówno urzàdzenia Flexicon
jak i innych producentów:

Pneumatyczne systemy
transportowe

Podajniki obj´toÊciowe/wagowe

Ró˝norodne systemy
doprowadzajàce

Silosy i inne zasobniki
magazynujàce

Urzàdzenia do opró˝niania worków

Osuszacze/och∏adzacze

Urzàdzenia do nape∏niania worków

Mieszalniki

R´czne stacje roz∏adunku worków

Sita

Urzàdzenia do opró˝niania beczek

M∏ynki/rozdrabniacze

Systemy dozowania wagowego

Maszyny pakujàce

Zasobniki magazynujàce

Inny sprz´t do materia∏ów sypkich
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Materia∏y
Pewny transport samop∏ynnych i nie-samop∏ynnych materia∏ów sypkich,
w∏àcznie z materia∏ami trudnymi w prze∏adunku i mieszankami
Je˝eli magazynowany produkt wyst´puje
w postaci granulek, drobnego proszku lub
w obydwu postaciach, jest sypki lub
zestalony, o g´stoÊci nasypowej 50 lub
5000 kg/m3, zawiera zag´szczenia lub bry∏ki, ma˝e si´, fluidyzuje, zbryla si´, ∏atwo ∏amie lub rozdziela, Flexicon najprawdopodobniej mia∏ ju˝ z nim do czynienia wiele razy, transportujàc go, dozujàc, roz∏adowujàc,
nape∏niajàc i wa˝àc. Transport najbardziej
niewygodnych materia∏ów sypkich, dobrze
znanych w przemyÊle chemicznym,
farbiarskim, spo˝ywczym, farmaceutycznym
i tworzyw sztucznych, jest specjalnoÊcià
firmy Flexicon od 1974 roku.
Przyk∏ady rozwiàzaƒ firmy we wspomaganiu
transportu produktów to FLOW-FLEXER TM –
urzàdzenia u∏atwiajàce roz∏adunek
worków, POP-TOP TM – urzàdzenia
rozciàgajàce worek, TELE-TUBE TM
– rury teleskopowe, POWER-CINCHER TM –
przepustnice sterujàce przep∏ywem,
BEV-CON TM – przenoÊniki, leje
samowy∏adowcze o du˝ej przepustowoÊci,
∏o˝a odpowietrzajàce/zag´szczajàce oraz
wiele innych urzàdzeƒ i sprz´tu
u∏atwiajàcego transport przy jednoczesnym
ograniczeniu degradacji produktu, pylenia
i rozdzielania si´ mieszanki sk∏adajàcej si´
z czàstek o ró˝nej wielkoÊci.
Du˝a skutecznoÊç w transporcie materia∏ów
w po∏àczeniu z konstrukcjà i technologià produkcji urzàdzeƒ spe∏niajàcà wszelkie krajowe
i mi´dzynarodowe normy przemys∏u
chemicznego, spo˝ywczego, mleczarskiego
i farmaceutycznego, powoduje, ˝e Flexicon
jest w stanie sprostaç wszystkim Twoim
wymaganiom, dotyczàcym transportu
i magazynowania materia∏ów sypkich
niezale˝nie od ich rodzaju.

Przyk∏adowe materia∏y sypkie transportowane systemami Flexicon
ACETAMINOFEN
ASPARTAM
ASPIRYNA
BARWNIKI
BEKON W KAWA¸KACH
BENTONIT
BEZPOSTACIOWY
DWUTLENEK KRZEMU
BU¸KA TARTA
CEMENT
CHILI
CHLOREK MAGNEZU
CHLOREK SODOWY
OKRUCHY CIASTEK
CIASTO
CIASTO NALEÂNIKOWE
CIASTO PÑCZKOWE
CUKIER KRYSZTA¸
CUKIER, WYROBY
CUKIERNICZE
CYTRYNIAN SODOWY
CZOSNEK
DEKSTROZA
DEKSTRYNA S¸ODOWA
DETERGENT
DRO˚D˚E PIWOWARSKIE
DWUTLENEK KRZEMU
DWUTLENEK TYTANU
FOSFORAN CYNKU
FRUKTOZA
GIPS
GLINA
GLUTAMINIAN
SODOWY (MSG)
GLUTEN PSZENNY
GRANOLA
GRUNTOWANE KRIOGENICZNIE TWORZYWA
SZTUCZNE I KAUCZUK
GRYS
GUMA
GUMA KRATON
GUMA KSANTENOWA

HERBATA
HERBATA LIÂCIASTA
HERBICYDY
HYDRA˚EL
KRZEMIONKOWY
JAJA W PROSZKU
J¢CZMIE¡
KAKAO
KAOLIN
KARAGENINA
KARMA DLA KOTÓW
KASZA MANNA
KAUCZUK
KAZEINA
KOFEINA
KORUND
KROJONY SER MRO˚ONY
KRUSZONY GRAHAM
KRZEMIAN SODOWY
KRZEMIONKA
KUKURYDZA
KWAS ASKORBINOWY
KWAS BOROWY
KWAS STEARYNOWY
KWAS TEREFTALANOWY
KWASEK CYTRYNOWY
LAKTOZA
MATERIA¸ FILTRACYJNY
MÑCZKA DRZEWNA
MÑCZKA Z KRWI
MÑKA
MÑKA KUKURYDZIANA
MÑKA PSZENNA
MÑKA ZIEMNIACZANA
MEDIA KRIOGENICZNE
MIA¸ ZBO˚OWY
MIESZANKA CYNAMONU
Z CUKREM
MIESZANKA SUCHAROWA
MIGDA¸Y
MIKROKRYSTALICZNA
CELULOZA

Materia∏y wilgotne
i lepkie

Produkty kruche

Materia∏y Êcierne

Obok przedstawiono przyk∏ady
produktów transportowanych przez systemy
Flexicon. W celu uzyskania dok∏adnych
danych na temat konkretnych produktów,
nale˝y skontaktowaç si´ z in˝ynierem
firmy Flexicon.

Produkty sypkie

MLEKO W PROSZKU
MOCZNIK
NAPÓJ W PROSZKU
NASIONA
NAWÓZ
ORZECHY
OTR¢BY KAWOWE
OWIES
PAPRYKA
PASZA
PENTAERYTRYT
PERE¸KI SZKLANE
PERLIT
PIASEK
PLEWY KUKURYDZIANE
P¸ATKI ZIEMNIACZANE
POLIALKOHOL
WINYLOWY
POLICHLOREK WINYLU
(PVC)
POLIETYLEN
POPIÓ¸ LOTNY
KASZKI DLA
NIEMOWLÑT
PROSZEK METALOWY
PROSZEK ODWANIAJÑCY
DO DYWANÓW
PROSZEK SREBRNY
PROSZEK ZMNIEJSZAJÑCY PALNOÂå
PROSZEK ˚ELAZA
PROSZKI BIA¸KOWE
PROSZKI FARMACEUTYCZNE
P¸ATKI MYDLANE
PROSZKU
PRZECIWUTLENIACZ
PRZYPRAWY
¸USKANE PSYLIUM
PY¸ MARMUROWY
ROZDROBNIONE PCV
ROZDROBNIONY
KAUCZUK

TLENEK O¸OWIU
TLENEK ˚ELAZA
TONER
TROCINY
TRÓJFOSFORAN
SODOWY
TRÓJPOLIFOSFORAN
SODOWY
TRÓJWODZIAN GLINU
TWORZYWA SZTUCZNE
W P¸ATKACH,
GRAULKACH,
WAPNO GASZONE
WARZYWA SUSZONE
WERMIKULIT
W¢GIEL AKTYWOWANY
W¢GLAN WAPNIOWY
WIÓRKI KOKOSOWE
WIÓRY DRZEWNE
W¸ÓKNA CELULOZY
W¸ÓKNO SZKLANE
WODOROW¢GLAN
SODOWY
WOLASTONIT
ZASYPKA
ZBO˚A
ZEOLIT
ZIARNO FASOLI
ZIARNO KAWY
ZIEMIA OKRZEMKOWA
ZIEMNIAKI INSTANT
ZUPY W PROSZKU
˚ELATYNA
˚YWICA ABS
˚YWICA EPOKSYDOWA
˚YWICA FENOLOWA
˚YWICA
TERMOUTWARDZALNA
˚YWICA WINYLOWA
˚YWICE PLASTYCZNE
˚YWICE PVC

Mieszanka
Produkty ∏atwo
zbrylajàce si´, ma˝àce odmiennych sk∏adników
i zlepiajàce

Produkty trudno
przesypujàce si´

Produkty wra˝liwe
na zanieczyszczenia

ROZDROBNIONY
KOLKOTAR
ROZDROBNIONY
POLITEREFTALA
ETYLENOWY (PET)
RY˚
RY˚ ¸USKANY
SADZA
SERWATKA
SEZAM
SIARCZAN BARU
SIARCZAN MAGNEZU
SIARCZAN SODOWY
SIARKA
SKROBIA
SKROBIA KUKURYDZIANA
SKROBIA PSZENNA
SKROBIA ZIEMNIACZANA
S¸ÓD
SODA AMONIAKALNA
SODA OCZYSZCZONA
SOJA
SORBIT
SOS W PROSZKU
SÓL
SÓL PRECLOWA
SPROSZKOWANY GRAFIT
SPROSZKOWANY SER
STEARYNIAN CYNKU
STEARYNIAN MAGNEZU
STEARYNIAN SODOWY
STEARYNIAN WAPNIA
SUPERABSORBENT
ÂCIÓ¸KA DLA KOTÓW
ÂMIETANKA
ÂRODEK
PRZECZYSZCZAJÑCY
TALK
TARTY SER
TEFLON
TLENEK CYNKU
TLENEK GLINOWY
TLENEK MAGNEZU

Materia∏y niebezpieczne

Materia∏y fluidalne

Du˝e czàstki
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materia∏ów sypkich

Systemy

Dzi´ki szerokiej ofercie urzàdzeƒ,
przenoÊników pneumatycznych
i mechanicznych oraz ca∏ych
systemów, w których wykorzystano tak˝e sprz´t innych producentów, Flexicon mo˝e sprostaç
wszystkim wymaganiom klienta.

Od pomys∏u do jego realizacji
– Flexicon zapewnia wszystko, co
jest potrzebne do rozwiàzania kwestii skutecznego, szybkiego i taniego transportu produktów sypkich.

By pomóc zidentyfikowaç rodzaj przenoÊnika,
który najbardziej odpowiada
potrzebom, mo˝na wykorzystaç t´ tabel´.

W∏asnoÊci transportera

PodciÊnieniowe transportery pneumatyczne
do faz rozcieƒczonych

Wykorzystujàc dostarczone przez
klienta próbki materia∏ów, Flexicon mo˝e je oceniç i przetestowaç w laboratorium zgodnie
z najnowszym stanem wiedzy, na
pe∏no-wymiarowej instalacji, przy
takiej samej konfiguracji i oprzyrzàdowaniu jak system klienta.
Nast´pnie firma mo˝e system dostarczyç, zainstalowaç i przeszkoliç personel z gwarancjà ˝àdanej wydajnoÊci i serwisu.

Ârubowe i pneumatyczne systemy transportujàce Flexicon ró˝nià si´ osiàgami w zale˝noÊci od wymagaƒ konkretnej
aplikacji. Poniewa˝ wiele instalacji transportuje ró˝ne rodzaje produktów, o ró˝nej obj´toÊci, na ró˝ne odleg∏oÊci, zaleca si´ kombinacj´ przenoÊnika pneumatycznego i Êrubowego, w celu maksymalnego zwi´kszenia wydajnoÊci i zysku.

CiÊnieniowe transportery pneumatyczne
do faz rozcieƒczonych

Flexicon mo˝e dokonaç oceny
produktu, uk∏adu fabryki,
zdolnoÊci przerobowej,
czystoÊci, ha∏asu, dost´pnoÊci,
kosztów, czasu jednostkowego
i innych parametrów oraz
przedstawiç rozwiàzanie
konkretnego problemu.

Flexicon mo˝e dostarczyç za∏o˝enia projektowe w formie rysunków
CAD. W projekcie mo˝na zintegrowaç urzàdzenia produkcji Flexicon
lub innych firm z nowà lub istniejàcà instalacjà produkcyjnà klienta, przy konkurencyjnej cenie.

Elastyczne przenoÊniki spiralne

Mo˝na zmniejszyç nak∏ady pracy
i ryzyko podczas projektowania
systemu i szacowania jego
wydajnoÊci, poprzez skorzystanie
z us∏ug specjalistów Flexicon,
którzy zajmà si´ koordynacjà
dzia∏aƒ ró˝nych dostawców,
monta˝em komponentów i usuni´ciem problemów rozruchowych.

Sprawdê swoje wymagania

Zintegrowane, kompleksowe systemy in˝ynieryjne do transportu materia∏ów sypkich

Ma∏e odleg∏oÊci
Ârednie odleg∏oÊci
Du˝e odleg∏oÊci
Najni˝sze nak∏ady wst´pne
Najni˝sze zu˝ycie energii
Wymagane zakrzywienie przenoÊnika
ElastycznoÊç w kszta∏towaniu przenoÊnika
Najprostsza instalacja
Kilka êróde∏ materia∏u
Kilka miejsc docelowych materia∏u
Urzàdzenia mobilne
Usuwanie produktu z systemu
Zapobieganie rozdzielaniu sk∏adników mieszanki
Roz∏adunek bezpoÊrednio beczki lub
kontenera
Produkty zbrylajàce si´ i ma˝àce
Produkty wra˝liwe na ciep∏o
Produkty goràce
Bardzo wysokie temperatury na wyjÊciu
Du˝e zmiany przep∏ywu na wejÊciu
Produkty wra˝liwe na zanieczyszczenia
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PrzenoÊniki z elastycznà spiralà
Mogà dostarczaç dowolne materia∏y samop∏ynne i nie-samop∏ynne
Tylko jeden ruchomy element
Jedynà ruchomà cz´Êcià przenoÊnika Flexicon b´dàcà w kontakcie
z produktem jest elastyczna spirala
nap´dzana silnikiem elektrycznym.
Obracajàca si´ spirala przet∏acza
produkt wzd∏u˝ rury przenoÊnika i samoczynnie ustawia si´ centrycznie
wewnàtrz niej, zapewniajàc luz mi´dzy spiralà a Êcianà rury.
Tak prosta konstrukcja nie wymaga
przewodów, ∏aƒcuchów, kó∏ z´batych, ∏o˝ysk i wielu innych ruchomych cz´Êci wyst´pujàcych w przenoÊnikach kube∏kowych, sztywnych
przenoÊnikach Êrubowych, ∏aƒcuchach zagarniajàcych i przenoÊnikach aeromechanicznych. Cz´Êci te
zwi´kszajà koszt urzàdzenia, wymagajà konserwacji, zu˝ywajà si´, sà
êród∏em zanieczyszczeƒ i psujà si´.
Ponadto przenoÊniki spiralne
Flexicon oferujà du˝à efektywnoÊç
i wszechstronnoÊç. Mogà dostarczaç
ró˝ne rodzaje materia∏ów sypkich: od
du˝ych czàstek po submikroskopowe proszki, zarówno samop∏ynne
jaki nie-samop∏ynne oraz materia∏y
zbrylajàce si´, ma˝àce,
fluidyzujàce, sklejajàce,
a tak˝e mieszanki
materia∏ów ró˝niàcych
si´ budowà.
(patrz „Materia∏y”
na stronie 4)

Zamkni´ta rura zapobiega
zanieczyszczeniu produktu
Elastyczny przenoÊnik spiralny Flexicon jest ca∏kowicie zamkni´ty i py∏oszczelny. Zabezpiecza transportowany produkt i Êrodowisko zewn´trzne przed zanieczyszczeniem, a jednoczeÊnie utrzymuje wilgotnoÊç
i temperatur´ dostarczanego
produktu. Wystarczy porównaç
g∏adkie powierzchni wewn´trzne
przenoÊnika Flexicon ze z∏o˝onà, b´dàcà êród∏em zanieczyszczeƒ budowà innych
transporterów, by
zadecydowaç o
wyborze przenoÊnika spiralnego
Flexicon.

T∏oczenie w dowolnym kierunku
Podczas gdy wiele przenoÊników
pracuje tylko przy okreÊlonym kàcie
nachylenia i tylko przy jednym
ustawieniu, elastyczne przenoÊniki
spiralne Flexicon mogà transportowaç materia∏y w pozycji pionowej,
poziomej i przy dowolnych kàtach
nachylenia, omijajàc wszelkie
przeszkody, oraz przez otwory
w Êcianach i obudowach.

Transport i mieszanie
delikatnych produktów
Ze wzgl´du na automatyczne centrowanie si´ spirali wewnàtrz rury, elastyczne przenoÊniki spiralne Flexicon
dostarczajà produkt w stanie nienaruszonym. Dzi´ki istnieniu luzu pomi´dzy rurà a Êrubà, produkt nie ulega
zgniataniu i Êcieraniu.
Dodatkowo, spirala powoduje toczenie si´ materia∏u na ca∏ej d∏ugoÊci
transportera, zapobiegajàc rozdzielaniu si´ sk∏adników mieszanki.

WY¸ÑCZNY DYSTRYBUTOR:

6

ul. Kolibrów 4, 02-818 Warszawa
tel.: +48 – 22 – 549 79 40
fax: +48 – 22 – 549 79 50
pompy@pompy.pl; www.pompy.pl

Przemys∏owe i higieniczne

SYSTEMY TRANSPORTU
materia∏ów sypkich

Pionier wÊród przenoÊników
spiralnych
Prawdopodobnie nie ma producenta, który tak bardzo jak Flexicon rozwinà∏ zastosowanie elastycznych przenoÊników spiralnych. Poczynajàc od Êrednic 4”
1/2 (115 mm), 6” (150 mm) i 8”
(200 mm), wydajnoÊç tego typu
przenoÊników wzros∏a 10-krotnie
w ciàgu 8 lat. Po wykonaniu 10
tyÊ. instalacji na ca∏ym Êwiecie,
dla ca∏ej gamy materia∏ów sypkich, Flexicon zgromadzi∏
ogromnà iloÊç danych na temat
osiàgów spiral transportujàcych,
które w wi´kszoÊci zosta∏y zaprojektowane i wyprodukowane
wed∏ug specyfikacji Flexicon.
Oznacza to, ˝e Flexicon najprawdopodobniej rozwiàza∏ ju˝
wi´kszoÊç problemów w najbardziej efektywny i najtaƒszy sposób lub mo˝e to zrobiç na podstawie zebranych doÊwiadczeƒ.

Flexicon dopasowuje ogromnà liczb´ standardowych i wykonywanych
na zamówienie elastycznych spiral
do równie szerokiej gamy lejów wy∏adowczych i urzàdzeƒ za∏adunkowych, by sprostaç ka˝demu wymaganiu dotyczàcemu produktu i parametrom procesu gwarantujàc maksymalnà efektywnoÊç i niezawodnoÊç.

Wysoka niezawodnoÊç, ma∏o
czynnoÊci konserwatorskich
Elastyczny przenoÊnik spiralny
Flexicon nie posiada ˝adnych
wewn´trznych ∏o˝ysk, przewodów, filtrów, ∏aƒcuchów, chwytaków i innych zu˝ywajàcych si´,
psujàcych i wymagajàcych konserwacji podzespo∏ów, mogàcych byç przyczynà awarii. Jedynà ruchomà cz´Êcià przenoÊnika, która ma kontakt z produktem, jest elastyczna spirala,
odporna na Êcieranie i zm´czenie. Nap´dzana jest silnikiem
elektrycznym.
Nawet przy pe∏nym za∏adunku
wilgotnym, g´stym produktem
(w zale˝noÊci od parametrów
aplikacji) przenoÊnik spiralny
Flexicon mo˝e byç uruchamiany
i zatrzymywany natychmiast,
bez obawy o zakleszczenie si´
lub uszkodzenie. W rezultacie
przenoÊnik nie ma ograniczeƒ
∏adownoÊci i pracuje niezawodnie, zwi´kszajàc zdolnoÊci produkcyjne i redukujàc koszty
konserwacji.

Szybkie, dok∏adne czyszczenie

Dozowniki obj´toÊciowe

Elastyczny przenoÊnik spiralny
Flexicon nie posiada ˝adnych
wewn´trznych szczelin i ∏o˝ysk,
w których mog∏yby si´ gromadziç czàstki produktu, i które mog∏yby przeszkadzaç w dok∏adnym czyszczeniu. W celu wydobycia pozosta∏oÊci produktu
przed przeprowadzeniem czyszczenia powietrzem, wodà, parà
lub roztworem myjàcym, wystarczy po prostu zdjàç zaÊlepk´
otworu do czyszczenia i zmieniç
kierunek obrotów Êruby.

Dozowniki spiralne obj´toÊciowe
Flexicon zapewniajà jednoczesne odmierzanie i transport produktów sypkich. Urzàdzenia sà
wyposa˝one w silniki AC lub DC
o ró˝nych pr´dkoÊciach i leje
samowy∏adowcze z urzàdzeniami wspomagajàcymi przep∏yw materia∏u podczas
dozowania produktów samop∏ynnych i nie-samop∏ynnych.

By sprostaç wszystkim wymogom czystoÊci, wszystkie
przenoÊniki spiralne Flexicon
sà dost´pne w wykonaniu
ze stali w´glowej poddanej
wzmacniajàcej obróbce
wykoƒczajàcej lub ze
stali nierdzewnej dla
przemys∏u i medycyny,
w∏àcznie z konstrukcjami zgodnymi z 3-A.

Tanie w zakupie, instalacji i eksploatacji
Elastyczne przenoÊniki
spiralne Flexicon nie potrzebujà dodatkowych wewn´trznych lub zewn´trznych
podzespo∏ów, które niepotrzebnie zwi´kszajà koszty instalacji
i eksploatacji przenoÊnika. Jedynà ruchomà cz´Êcià przenoÊnika, która ma kontakt z produktem, jest elastyczna spirala, odporna na Êcieranie i zm´czenie,
dajàca w rezultacie nadzwyczajnà niezawodnoÊç i ograniczajàca czynnoÊci konserwatorskie.
Poniewa˝ spirala i rura sà elastyczne i mogà byç ∏atwo
ustawiane w dowolnym
kierunku, wlot i wylot przenoÊnika mo˝e byç umieszczany
w dowolnym miejscu. W przypadku innych przenoÊników
by∏oby to trudne, kosztowne
lub wr´cz niemo˝liwe.
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Konfiguracja mobilna
i stacjonarna
Wszystkie elastyczne przenoÊniki Flexicon sà dost´pne
w zamocowaniu na ruchomej
konstrukcji ramowej z masztem
podtrzymujàcym przenoÊnik,
dzi´ki czemu zmniejszono w instalacji iloÊç urzàdzeƒ mocujàcych.
Zarówno urzàdzenia mobilne
jak i stacjonarne sà ∏atwo konfigurowalne dzi´ki wymiennym
spiralom, rurom, silnikom, lejom wy∏adowczym, elementom
wspomagajàcym przesyp, czujnikom, sterownikom i innym
podzespo∏om. Daje to mo˝liwoÊç zaspokojenia najbardziej
zró˝nicowanych wymagaƒ docelowych.

Systemy wy∏adunku
w kilku miejscach
Ustawiony poziomo przenoÊnik
spiralny Flexicon mo˝e dostarczaç produkt do kilku maszyn
pakujàcych, formierskich i innych urzàdzeƒ produkcyjnych.
System mo˝e przetransportowaç materia∏ sypki na krótkie
lub Êrednie odleg∏oÊci, obs∏u˝yç kilka punktów wy∏adunku
lub nape∏niç wszystkie punkty
w okreÊlonym czasie, dzi´ki
r´cznym lub automatycznym
zaworom zasuwowym.

Rozbie˝noÊç Êcianek leja wy∏adowczego Flexicon o du˝ej wydajnoÊci
zmniejsza zdolnoÊç materia∏ów nie-samop∏ynnych do tworzenia mostków pomi´dzy Êcianami leja, u∏atwiajàc zsuwanie si´ produktu
w dó∏ leja i zwi´kszajàc przep∏yw
materia∏u. Konstrukcja leja zmniejsza iloÊç pozosta∏oÊci produktu.
Elastyczne przenoÊniki spiralne
Flexicon mogà byç zamocowane
na ruchomej konstrukcji ramowej
z masztem podtrzymujàcym przenoÊnik. Leje wy∏adunkowe mogà
posiadaç kaptury zbierajàce py∏
przy r´cznym opró˝nianiu worków,
skrzyƒ i beczek

Flexicon oferuje mnóstwo mechanicznych i pneumatycznych akcesoriów do lejów wy∏adowczych
wspomagajàcych przep∏yw s∏abo
przesypujàcych si´ lub zestalonych
materia∏ów. W tym leju widoczne sà
mieszad∏a z zachodzàcymi na siebie ∏opatkami, które rozbijajà materia∏ u∏atwiajàc mu przedostawanie
si´ do wlotu przenoÊnika mechanicznego.
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PrzenoÊniki Bev-Con TM
Dostarczanie materia∏ów sypkich trudnych w transporcie
Elastyczne przenoÊniki spiralne BEVCON TM transportujà proszki lub materia∏y sypkie majàce sk∏onnoÊç do zestalania si´, zbrylania, mazania, blokowania, fluidyzacji lub rozdzielania.

PrzenoÊnik BEV-CON TM o wysokiej
wydajnoÊci wyposa˝ony jest specjalnà spiral´ elastycznà dopasowanà do
w∏asnoÊci produktu oraz wymagaƒ
aplikacji.

PrzenoÊniki BEV-CON TM sà bardzo
efektywne tak˝e w przypadku materia∏ów kruchych i delikatnych, które
pod wp∏ywem tarcia, zgniatania, Êcierania, nacisku lub uderzeƒ pojawiajàcych si´ w przenoÊniku ulegajà po∏amaniu i pokruszeniu. Produkty idealnie odpowiadajàce specjalnym zdolnoÊciom przenoÊnika BEV-CON TM to
wszelkie materia∏y od submikroskopowych czàstek do du˝ych granulek.
Zaliczajà si´ do nich:

Uniwersalne konfiguracje dostosowane
do aplikacji
Urzàdzenia BEV-CON TM posiadajà
prostà rur´ transportujàcà, przymocowanà od strony silnika/wylotu do belki stropowej, brzegu zbiornika lub innej sta∏ej konstrukcji.

PrzenoÊniki BEV-CON TM sà dost´pne w wykonaniu ze stali w´glowej
poddanej wzmacniajàcej obróbce
wykoƒczajàcej lub ze stali nierdzewnej dla przemys∏u i medycyny, w∏àcznie z konstrukcjami zgodnymi z 3-A.

Rur´ przenoÊnika mo˝na przeprowadziç przez otwór w Êcianie lub obudowie. PrzenoÊniki BEV-CON TM sà
tak˝e dost´pne na mobilnych konstrukcjach ramowych z masztem, u∏atwiajàcych przemieszczanie urzàdzenia po terenie fabryki.

PRODUKTY CHEMICZNE:
Dwutlenek tytanu, sadza, w´glan
wapnia, sproszkowane wapno, guma, detergenty w proszku i siarka.

Bogata ró˝norodnoÊç rur transportujàcych, silników nap´dowych, lejów
wy∏adowczych i kolektorów py∏u
o wielu rozmiarach, kszta∏tach i z ró˝nych materia∏ów, umo˝liwiajà zbudowanie przenoÊnika BEV-CON TM dla
konkretnych wymagaƒ klienta.

PRODUKTY SPO˚YWCZE:
Ciasta, zupy, sosy w proszku, kakao, ser, cukierki, mleko w proszku, suszone, mro˝one lub Êwie˝e
warzywa, owoce i orzechy.

PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
I KOSMETYCZNE:
Talk, dwutlenek tytanu, tlenek cynku, glina, w´glan wapnia, proszki
i wszelkiego typu materia∏y sypkie.

Materia∏y wilgotne
i lepkie

Materia∏y kruche

Produkty które ulegajà
zbryleniu, zlepieniu
i mazaniu
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Pneumatyczne systemy do transportu faz rzadkich
Pneumatyczne systemy
Flexicon do transportu faz
rzadkich obejmujà instalacje
od pojedynczych stanowisk do
ogólnozak∏adowych systemów
z wieloma punktami poboru
i wy∏adunku oraz automatycznym sterowaniem, dzi´ki czemu zaspokajajà wyjàtkowo
szeroki zakres aplikacji.
Wszystkie sà dostosowane do
klienta i w pe∏ni zintegrowane
z innymi urzàdzeniami i systemami Flexicon oraz z nowym
lub istniejàcym procesem produkcyjnym.
Pneumatyczne systemy Flexicon
do transportu faz rzadkich przemieszczajà materia∏ sypki, który
zawieszony jest w strumieniu powietrza wytwarzanego przez
dmuchaw´ znajdujàcà si´ przed
otworem zasilajàcym rur´ przenoÊnika lub przez pomp´ pró˝niowà usuwajàcà powietrze
z systemu, znajdujàcà si´ za
otworem wylotowym przenoÊnika. Materia∏ jest oddzielany od
powietrza w miejscu wykorzystania i wysypywany porcjami przez
zawory zasuwowe lub motylkowe albo w sposób ciàg∏y – przez
zawory ∏opatkowe.

Systemy ciÊnieniowe

Systemy podciÊnieniowe

CiÊnieniowe systemy do transportu faz rzadkich sà zazwyczaj
wykorzystywane do transportu
materia∏ów sypkich ze êród∏a do
jednego lub kilku miejsc przeznaczenia, na odleg∏oÊci wi´ksze
i z wi´kszà wydajnoÊcià ni˝ systemy podciÊnieniowe.

PodciÊnieniowe systemy do
transportu faz rzadkich sà
z regu∏y wykorzystywane do
transportu materia∏u pochodzàcego z kilku êróde∏, takich jak
pojemniki magazynowe, urzàdzenia produkcyjne, wózki i wagony, do jednego lub kilku
miejsc docelowych. W przeciwieƒstwie do nadciÊnieniowych
systemów transportujàcych,
systemy podciÊnieniowe u∏atwiajà pobór materia∏u z otwartych
kontenerów i nie powodujà
przekazywania ciep∏a do
materia∏u. Poniewa˝ systemy
podciÊnieniowe posiadajà niezwykle szczelnà obudow´, sà
cz´sto zalecane w aplikacjach,
gdzie wymagana jest wysoka
czystoÊç lub transportowany
materia∏ jest materia∏em niebezpiecznym.

Systemy te wykorzystujà dmuchaw´ i jeden lub kilka portów
doprowadzania produktu do
przenoÊnika, w których za pomocà zaworów obrotowych z ∏opatkami odmierza si´ iloÊç produktu
do poszczególnych linii transportujàcych. Zawory te utrzymujà ciÊnienie ró˝nicowe pomi´dzy otoczeniem a wn´trzem rury. Materia∏ i powietrze przedmuchiwane
przez lini´ wydostaje si´ w jednym lub kilku punktach docelowych, gdzie materia∏ jest oddzielany od powietrza za pomocà
odbiorników przesiewu, cyklonów lub te˝ jest nasypywany
bezpoÊrednio do zasobników
produkcyjnych posiadajàcych
urzàdzenia do zbierania py∏u.

PodciÊnienie jest wytwarzane
przez pomp´ pró˝niowà umieszczonà na koƒcu rury przenoÊni-

ka. Zazwyczaj materia∏ dostarczany jest do systemu
przez zawór obrotowy z ∏opatkami umieszczony na poczàtku rury, za pomocà ssawki r´cznej
lub przystawki ssàcej, a uchodzi
przez odbiorniki przesiewu lub
cyklony oddzielajàce produkt od
powietrza transportowego bezpoÊrednio nad urzàdzeniami produkcyjnymi, zasobnikami wyrównawczymi, magazynujàcymi lub
innymi miejscami wy∏adunku.
Ponadto transport podciÊnieniowy nadaje si´ zw∏aszcza do bezpoÊredniego zasilania mieszalników, reaktorów i innych zamkni´tych pojemników produkcyjnych.
W pojemnikach tych, znajdujàcych si´ na koƒcu linii transportujàcej, utrzymywane jest podciÊnienie, dzi´ki czemu przenoszony materia∏ od razu wpada do
pojemnika eliminujàc koniecznoÊç stosowania odbiorników
przesiewu lub cyklonów nad ka˝dym punktem wy∏adunku.

Systemy nadciÊnieniowe
Pneumatyczne systemy nadciÊnieniowe oferujà wy˝szà efektywnoÊç ni˝ systemy podciÊnieniowe, mogà transportowaç materia∏y na wi´ksze odleg∏oÊci
oraz wydmuchiwaç materia∏ bezpoÊrednio do zasobników produkcyjnych i magazynowych bez
u˝ycia obrotowych zaworów z ∏opatkami.
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Szeroki wybór akcesoriów do systemów pneumatycznych
Flexicon dostarcza wszelkiego rodzaju komponenty potrzebne do
konfiguracji systemu pneumatycznego:
Dmuchawy i pompy pró˝niowe w integralnej obudowie
dêwi´koszczelnej z oddzielnym wentylatorem ch∏odzàcym i ∏atwo dost´pnymi elementami wymagajàcymi konserwacji
Zawory z obrotowymi ∏opatkami we wszystkich popularnych typach i rozmiarach
Rozdzielacze z rur gi´tkich,
trójniki rozdzielajàce, zaÊlepki
i przewody rozdzielajàce
w ró˝nych konfiguracjach
Odbiorniki przesiewu do aplikacji nisko- i wysokowydajnych
Cyklony do aplikacji niskoi wysokowydajnych
Systemy dozujàce opró˝niajàce i nasypujàce
Odpylacze i odpowietrzniki
Wyposa˝enie elektryczne
i sterujàce
Ssawki r´czne
Ró˝norodne silosy i zasobniki

¸atwe ustawianie przenoÊnika
Poniewa˝ rura przenoÊnika mo˝e
byç poprowadzona zarówno pionowo jak i poziomo, na ma∏e lub
du˝e odleg∏oÊci, przez otwory
w Êcianach i obudowach, pneumatyczne systemy Flexicon sà ∏atwe do instalacji w infrastrukturze
produkcyjnej i integracji z istniejàcym sprz´tem produkcyjnym, zajmujàc przy tym minimalnà powierzchni´.

Ró˝norodnoÊç produktów transportowanych przez jeden przenoÊnik
Proszki o ró˝nych g´stoÊciach,
a tak˝e p∏atki, granulki, pastylki,
tabletki i inne produkty kruche
mogà byç obs∏ugiwane przez jeden przenoÊnik pneumatyczny
dostosowany do transportu wielu
sk∏adników. (Patrz „Materia∏y“,
strona 4).

Dok∏adne opró˝nianie
Pneumatyczne systemy transportujàce Flexicon potrafià ca∏kowicie opró˝niç pojemniki i samà lini´ przenoÊnika a tym samym
zminimalizowaç zanieczyszczenia
krzy˝owe w systemach wielosk∏adnikowych. Dok∏adne przeniesienie materia∏u daje ponadto
gwarancj´, ˝e pojedyncze lub
zmieszane sk∏adniki dotrà do
miejsca wy∏adunku we w∏aÊciwych proporcjach wagowych,
utrzymujàc wymaganà jakoÊç
i minimalizujàc straty.

Szeroki zakres wydajnoÊci
WydajnoÊç przenoÊników pneumatycznych Flexicon mo˝e wahaç si´ od kilku kilogramów do
kilkudziesi´ciu ton na godzin´,
obs∏ugujàc dowolne punkty wy∏adunku: od ma∏ych linii pakujàcych a˝ po silosy i wagony. Ponadto, nadmierne wahania zasilania produktem, powodujàce niedostateczne obcià˝enie lub przecià˝enie, nie zniszczà systemu.
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Metody wy∏adunku materia∏u

Metody poboru materia∏u

Zazwyczaj materia∏ opuszcza pneumatyczne systemy nadciÊnieniowe i podciÊnieniowe poprzez odbiorniki przesiewu, cyklony
lub dostaje si´ bezpoÊrednio do zasobników produkcyjnych lub
magazynowych. Systemy ciÊnieniowe mogà dodatkowo wykorzystywaç zawory przepuszczajàco-nape∏niajàce, by wy∏adowywaç materia∏ z systemu w jednym z miejsc wy∏adunku lub przepuÊciç go do innego punktu wykorzystania.

W ciÊnieniowych i podciÊnieniowych systemach transportujàcych zazwyczaj wykorzystuje si´ obrotowe zawory z ∏opatkami,
którymi wprowadza si´ materia∏ do systemu pneumatycznego.
Ssawki r´czne i zasypowe przystawki ssàce mogà byç wykorzystywane w systemach podciÊnieniowych.

Odbiorniki przesiewu
(Systemy ciÊnieniowe i podciÊnieniowe)
Odbiorniki przesiewu Flexicon oddzielajà czàsteczki produktu ze strumienia powietrza wykorzystujàc do tego materia∏ filtracyjny i grawitacj´. Z regu∏y sà stosowane, gdy materia∏ zawiera ma∏e czàsteczki powodujàce pylenie, lub
gdy najwa˝niejszym wymogiem jest py∏oszczelnoÊç. Odbiorniki sà zazwyczaj umieszczane
nad miejscami wykorzystania materia∏u i wspó∏pracujà z oczyszczajàcymi dyszami pulsacyjnymi usuwajàcymi nagromadzony na powierzchni
filtracyjnej py∏. Dzi´ki temu zapewniajà ciàg∏e
i skuteczne oddzielanie materia∏u ze strumienia
powietrza.

Cyklony
(Systemu ciÊnieniowe i podciÊnieniowe)
Cyklony s∏u˝à do oddzielania ze strumienia powietrza czàstek sta∏ych wykorzystujàc do tego
si∏´ odÊrodkowà i grawitacj´. Sà zazwyczaj stosowane, gdy materia∏ jest w postaci czàstek
o sporych rozmiarach oraz nie powoduje pylenia. Ponadto mo˝na do∏àczyç filtry, jako dodatkowy stopieƒ wychwytywania lecàcych w powietrzu czàstek, chocia˝ to rozwiàzanie nie jest
powszechne.

Zawory obrotowe z ∏opatkami i zasypowymi przystawkami ssàcymi
(Systemy ciÊnieniowe i podciÊnieniowe)
Zawory obrotowe z przystawkami ssàcymi mogà byç stosowane w systemach ciÊnieniowych i podciÊnieniowych do odmierzania produktu do linii transportujàcej. Zawory te utrzymujà ró˝nic´ ciÊnieƒ mi´dzy wn´trzem instalacji transportowej a otoczeniem.

Ssawki
(Systemy podciÊnieniowe)
R´czne ssawki przy∏àczone do podciÊnieniowej linii transportujàcej za pomocà elastycznego przewodu wykorzystywane sà do pobierania materia∏u z kontenerów typu Gaylord,
beczek, worków papierowych i innych pojemników.

Zasypowe przystawki ssàce
(Systemu podciÊnieniowe)
Materia∏ mo˝e byç wprowadzany do podciÊnieniowej linii transportujàcej za pomocà zasypowych przystawek ssàcych, które zazwyczaj wykorzystywane sà w sytuacjach, gdy
niewielkie iloÊci materia∏u sà dostarczane
r´cznie.

Zawory przepuszczajàco-nape∏niajàce
(Systemy ciÊnieniowe)
Zawory te sà szeroko stosowane przy wy∏adunku materia∏ów bezpoÊrednio do jednego lub
kilku pojemników produkcyjnych lub podczas
transportu produktów do wielu miejsc docelowych za pomocà wspólnej linii przesy∏owej. Na
koƒcu rury przenoÊnika, za ostatnim zaworem
przepuszczajàco-nape∏niajàcym linia jest zazwyczaj doprowadzana z powrotem do punktu
poboru materia∏u lub do urzàdzenia zbierajàcego materia∏ sypki.

BezpoÊrednio do pojemników produkcyjnych
(Systemy ciÊnieniowe i podciÊnieniowe)
Zarówno systemy ciÊnieniowe jak i podciÊnieniowe mogà wsypywaç materia∏ bezpoÊrednio
do mieszalników, reaktorów i innych zamkni´tych zasobników produkcyjnych, posiadajàcych odpowietrzajàce ujÊcie do worków lub innych urzàdzeƒ gromadzàcych materia∏ sypki.
Dzi´ki temu nie sà potrzebne odbiorniki do materia∏ów sypkich przy ka˝dej stacji wy∏adunkowej.

Sposoby poboru materia∏u (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, od lewego, górnego zdj´cia): ssawka r´czna,
zawór obrotowy z zasypowà przystawkà ssàcà, zasypowa
przystawka ssàca dla pojedynczej linii transportujàcej, zasypowa przystawka ssàca dla wielu linii transportujàcych.
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Systemy zamkni´te zapobiegajà zanieczyszczeniom
Ca∏kowicie zamkni´te i py∏oszczelne systemy transportujàce
Flexicon zapobiegajà zanieczyszczeniu produktu i strefy
produkcyjnej. Umo˝liwiajà bezpieczny transport wra˝liwych
na zanieczyszczenie materia∏ów, w∏àcznie z produktami pylistymi i niebezpiecznymi.

Wysoka niezawodnoÊç i ∏atwoÊç
konserwacji
Pneumatyczne systemy transportujàce Flexicon charakteryzujà si´ ∏atwoÊcià konserwacji odbiorniki przesiewu posiadajà
w∏azy i otwory kontrolne, zawory obrotowe z ∏opatkami ∏o˝yskowane sà w sposób u∏atwiajàcy kontrol´ i czyszczenie.

Konfiguracja mobilna i stacjonarna
Samodzielne, pneumatyczne
systemy transportujàce wraz lejem zasilajàcym i/lub ssawkà
r´cznà, dmuchawà, odbiornikiem przesiewu i panelem sterujàcym sà dost´pne na ruchomej konstrukcji ramowej, u∏atwiajàcej przemieszczanie urzàdzenia po terenie fabryki.

Projekt, konstrukcja i wykonanie
wed∏ug standardów przemys∏owych i sanitarnych
Pneumatyczne systemy transportujàce Flexicon sà dost´pne
w wykonaniu ze stali w´glowej
poddanej obróbce utwardzajàcej lub ze stali nierdzewnej
poddanej obróbce wykoƒczajàcej wymaganej przez normy
przemys∏u spo˝ywczego, mleczarskiego i farmaceutycznego.
Mo˝liwe sà modyfikacje systemu umo˝liwiajàce ∏atwe i szybkie od∏àczanie urzàdzeƒ.
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SYSTEMY TRANSPORTU
materia∏ów sypkich

Urzàdzenia do opró˝niania worków typu big-bag
Bezpy∏owe nape∏nianie, rozwiàzywanie, zwiàzywanie i opró˝nianie worków
Rewolucyjne rozwiàzania przezwyci´˝y∏y
ograniczenia starszych konstrukcji
Tak jak w ciàgu ostatnich lat worki na
materia∏y sypkie zmieni∏y sposób magazynowania i przenoszenia produktów sypkich, tak urzàdzenia do wy∏adunku worków Flexicon zrewolucjonizujà sposób nape∏niania, otwierania,
zamykania, przenoszenia i opró˝niania
worków w przysz∏oÊci.
Operator nie musi ju˝ si´gaç przez
w∏azy i niepor´czne komory r´kawicowe, zmagaç si´ podczas zwiàzywania
cz´Êciowo opró˝nionych worków,
sprzàtaç rozsypany materia∏, usuwaç
go z martwych miejsc worka lub r´cznie uk∏adaç worek.

Opatentowany pierÊcieƒ zaciskowy SPOUT-LOCK TM zapobiega pyleniu podczas rozwiàzywania, opró˝niania i zdejmowania worków

Stacja roz∏adunku worków typu BFF
(za∏adunekm worka wózkiem wid∏owym)
Na zdj´ciu pokazana z nast´pujàcymi opcjami: si∏owniki FLOWFLEXER TM, zawór regulujàcy POWER-CINCHER TM, pierÊcieƒ
zaciskowy SPOUT-LOCK TM, rura teleskopowa TELE-TUBE TM i lej
z przy∏àczem do kilku przewodów transportu pneumatycznego.

PierÊcieƒ zaciskowy SPOUT-LOCK TM tworzy bardzo szczelne
po∏àczenie mi´dzy stronà czystà r´kawa ujÊciowego worka
a stronà czystà rury teleskopowej. Zapobiega to zanieczyszczeniu produktu i instalacji w sytuacji, gdy wysypujàcy si´
z worka materia∏ wzbija py∏ w leju wy∏adowczym. PierÊcieƒ
zaciskowy jest ∏atwo dost´pny. Obs∏uguje si´ go r´cznie wykorzystujàc szybko roz∏àczalne zatrzaski umo˝liwiajàce bezpieczne i pewne przy∏àczenie r´kawa worka.
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Przemys∏owe i higieniczne

SYSTEMY TRANSPORTU
materia∏ów sypkich
Belka wspornikowa
z wciàgarkà elektrycznà
i wózkiem pozwala na
ustawienie worka bez Ramy oferowane sà ze stali
u˝ycia podnoÊnika
w´glowej poddanej obróbwid∏owego.
ce utwardzajàcej lub ze

WydajnoÊç niemo˝liwa dotychczas
do osiàgni´cia
Dzi´ki najnowszej generacji urzàdzeƒ
do opró˝niania worków Flexicon
mo˝na wyeliminowaç wady
przestarza∏ych konstrukcji z
jednoczesnym zwi´kszeniem
bezpieczeƒstwa, czystoÊci i wygody
obs∏ugi. Istotà nowej konstrukcji jest
sposób pod∏àczenia wylotu worka,
dzi´ki któremu uzyskano nie tylko
py∏oszczelne po∏àczenie, ale tak˝e
wspomaganie roz∏adunku worka oraz
mo˝liwoÊç ca∏kowitego opró˝nienia.
Rozwiàzanie to umo˝liwia ponadto
∏atwe zawiàzywanie cz´Êciowo
opró˝nionych worków oraz z∏o˝enie
pustego worka bez pylenia lub
rozsypywania materia∏u.

stali nierdzewnej wykonanej wed∏ug standardów
spo˝ywczych i farmaceutycznych.

Opatentowany uchwyt do
uszu worka Z-CLIP TM umo˝liwia szybkie, ∏atwe i pewne
zak∏adanie i zdejmowanie
pasków.

Urzàdzenie odpylajàce
BAG-VACTM po pod∏àczeniu
do szczelnej instalacji wytwarza podciÊnienie, zasysajàc powietrze z pustego
worka przed zwiàzaniem
i usuni´ciem.

Zawór regulacyjny przep∏ywu POWER-CINCHER TM
umo˝liwia koncentryczne
zamkni´cie wylotu worka.

PierÊcieƒ zaciskowy
SPOUT-LOCK TM zapobiega
pyleniu podczas rozwiàzywania i wy∏adunku worka.

Poruszany si∏ownikami
pneumatycznymi
FLOW-FLEXERTM wspomaga
wysypywanie si´ materia∏u
z worka.
Operator jest chroniony
przed spadajàcym workiem
przez cztery poprzecznice
ramy i cztery p∏yty
ochronne.

Opatentowana rura teleskopowa TELE-TUBETM zapobiega powstaniu
martwych miejsc i wspomaga wysyp materia∏u
Za pomocà zespo∏u rury teleskopowej TELE-TUBETM
podnosi si´ pierÊcieƒ zaciskowy SPOUT-LOCKTM do góry, a
po za∏o˝eniu worka na rur´ opuszcza si´ pierÊcieƒ,
zaciskajàc worek na rurze. Rura teleskopowa utrzymuje
sta∏y naciàg.
W rezultacie worek jest napr´˝ony przez ca∏y czas, dzi´ki
czemu nie wybrzusza si´ na zewnàtrz (tworzàc martwe
kieszenie) i nie zapada do Êrodka (ograniczajàc przep∏yw
materia∏u). Rura teleskopowa wspó∏pracuje z pierÊcieniem
zaciskowym SPOUT-LOCKTM i urzàdzeniem u∏atwiajàcym
roz∏adunek worków FLOW-FLEXERTM (patrz strona 17)
wspomagajàcymi przep∏yw materia∏u i ca∏kowite
opró˝nienie worka.

Rura teleskopowa
TELE-TUBETM zapobiega powstawaniu martwych
miejsc i wspomaga przep∏yw materia∏u

Bogata ró˝norodnoÊç
konstrukcji lejów
pod∏àczonych do urzàdzeƒ
produkcyjnych,
transporterów
pneumatycznych

Lej jest dost´pny z pokrywà na zawiasach umo˝liwiajàcà wsypywanie r´czne, lub pokrywà zaciskanà
klamrami (na zdj´ciu)
w celu szybkiego mycia.

Stacja roz∏adunku worków typu BFC
(z wciàgarkà elektrycznà i wózkiem)
Widoczne z nast´pujàcymi opcjami: si∏owniki FLOW-FLEXERTM,
zawór regulacyjny POWER-CINCHERTM, pierÊcieƒ zaciskowy
SPOUT-LOCKTM, rura teleskopowa TELE-TUBETM, urzàdzenie odpylajàce
BAG-VACTM i lej wy∏adowczy z przystawkà
do przenoÊnika ze spiralà elastycznà.
WY¸ÑCZNY DYSTRYBUTOR:
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SYSTEMY TRANSPORTU
materia∏ów sypkich

Ca∏kowita py∏oszczelnoÊç
z urzàdzeniem BAG-VAC TM

Bardzo szczelne po∏àczenie mi´dzy workiem a urzàdzeniem wy∏adunkowym jest
jednà z zalet uszczelnionego systemu
transportujàcego. System ten mo˝e posiadaç odpowietrzenie do centralnego uk∏adu
odpylajàcego przez filtr lub do urzàdzenia
odpylajàcego BAG-VAC TM . Uruchomione
urzàdzenie odpylajàce BAG-VAC TM wytwarza w systemie podciÊnienie, które powoduje z∏o˝enie si´ pustego worka przed jego
zawiàzaniem, eliminujàc pylenie pojawiajàce si´ podczas r´cznego sk∏adania worków.

Szczelne zawiàzywanie worków z wykorzystaniem
zaworu regulacyjnego POWER-CINCHER TM

W przeciwieƒstwie do rozwiàzaƒ
wykorzystujàcych wa∏ki Êciskajàce
wylot opró˝nianego worka
z dwóch stron, pneumatyczny zawór regulacyjny POWER-CINCHER TM posiada kilka zakrzywionych, po∏àczonych przegubowo
pr´tów ze stali nierdzewnej, które
Êciskajà worek koncentrycznie
w p∏aszczyênie poziomej, u∏atwia-

jàc rozwiàzywanie worka, oraz
w pionie, w ciasny wzór zygzaka,
zapobiegajàc przeciekom nawet
najdrobniejszych proszków. Zawór jest odporny na zakleszczenie, przypadkowe otwarcie i przecieki. Pozwala na pe∏ne otwarcie
ujÊcia worka dla wi´kszoÊci stosowanych Êrednic.

Konwencjonalne zawory irysowe
sà tak˝e dost´pne

Dodatkowo urzàdzenie BAG-VAC TM zasysa
podczas od∏àczania worka wszystkie resztki materia∏u uwi´zione w fa∏dach worka.
W przypadku, gdy wymagana jest ca∏kowita eliminacja mo˝liwoÊci rozsypania si´ materia∏u, mo˝na wykorzystaç opcjonalnà,
dwuÊciennà wersj´ rury teleskopowej TELE-TUBE TM. Czàsteczki, które wydosta∏y si´
z rury sà kierowane do odpylacza przez
pierÊcieniowy otwór otaczajàcy uszczelnienie wylotu worka.

Je˝eli nie jest wymagane ca∏kowicie
szczelne po∏àczenie, zaleca si´ stosowanie zaworów irysowych (przys∏onowych). Nale˝y umieÊciç wylot worka w otworze zaworu a nast´pnie zamknàç zawór, zabezpieczajàc przed
wysypaniem si´ materia∏u. Nast´pnie
mo˝na rozwiàzaç worek, drzwiczki
w∏azu zamknàç i powoli zwolniç zawór wy∏adunkowy, zapobiegajàc niekontrolowanemu przep∏ywowi materia∏u do leja wy∏adunkowego oraz pyleniu do strefy produkcyjnej.
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SYSTEMY TRANSPORTU
materia∏ów sypkich

Uniwersalna rynna zsypowa
i stacja wy∏adunku r´cznego
Uniwersalna rynna zsypowa pozwala na automatyczny wy∏adunek materia∏ów sypkich z worków, a tak˝e
r´czne opró˝nianie worków, beczek
i innych pojemników. Dost´pna jest
jako opcja do stacji roz∏adunkowych serii BFC i BFF. Mo˝e wspó∏pracowaç z odpylaczem w celu zapobiegni´cia zanieczyszczeniu produktu i otoczenia.

Poszerzone uchwyty i ograniczniki
u∏atwiajà operatorowi umieszczenie
worka w stacji wy∏adunkowej

Zaokràglone szyny ∏atwo umieÊciç
w uchwytach i wsunàç na w∏aÊciwe
pozycje

Wid∏y podnoÊnika ∏atwo i pewnie wsuwajà si´
w profil prostokàtny na ca∏ej d∏ugoÊci
(w przeciwieƒstwie do ram posiadajàcych
osobne punkty do zaczepienia podnoÊnika)

S∏abo lub wcale nie wysypujàce si´ materia∏y oraz
produkty ubite nie b´dà
wysypywa∏y si´ przez ujÊcie worka jednostajnie,
lecz b´dà tworzyç mostki
i „szczurze dziury“

Uchwyt mocujàcy paski worka Z-CLIP TM
zapewnia najszybszy i najbezpieczniejszy
sposób przymocowania worka do ramy
noÊnej.

W okreÊlonych odst´pach
czasu urzàdzenie FLOWFLEXER TM podnosi i opuszcza p∏yty umieszczone po
dwóch stronach worka,
wspomagajàc wysyp materia∏u.

Wraz ze zmniejszaniem si´
iloÊci materia∏u w worku
zakres ruchu urzàdzenia
zwi´ksza si´, nadajàc dolnej cz´Êci worka stromy
kszta∏t „V“. JednoczeÊnie
wyd∏u˝ajàca si´ konstrukcja POP-TOP TM umo˝liwia
rozciàgni´cie worka
w kszta∏t sto˝ka, zapewniajàc ca∏kowite opró˝nienie.

Stacja roz∏adunku worków typu BFF
(za∏adunek worka wózkiem wid∏owym)
Na zdj´ciu pokazano z nast´pujàcymi opcjami: si∏owniki
FLOW-FLEXER TM, konstrukcja wyd∏u˝ajàca POP-TOP TM,
uniwersalna rynna zsypowa i stacja wy∏adunku r´cznego,
elastyczny przenoÊnik spiralny Flexicon, czujniki
tensometryczneumo˝liwiajàce automatyczne dozowanie wagowe bezpoÊrednio z worka.
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SYSTEMY TRANSPORTU
materia∏ów sypkich

Urzàdzenia do za∏adunku worków typu big-bag
Systemy od prostych do z∏o˝onych
Konfiguracje urzàdzeƒ do nape∏niania worków
Flexicon oferuje urzàdzenia do
nape∏niania worków w dwóch
konfiguracjach: model z podwójnym stojakiem i model z tylnym
stojakiem.
Obydwie konfiguracje sà standardowo wyposa˝one w elementy umo˝liwiajàce spe∏nienie
wszystkich wymogów dotyczàcych nape∏niania worków. Dost´pne sà w ró˝nych opcjach
wydajnoÊci, sterowania, nape∏niania i do ró˝nych zastosowaƒ.

Opatentowane modele z podwójnym
stojakiem
Modele z podwójnym, umieszczonym na Êrodku stojakiem to
prosta konstrukcja ramowa,
mocna, stabilna i tania. Jest to
pierwsza konstrukcja do nape∏niania worków zgodna ze stan-

dardami przemys∏u mleczarskiego USDA. WysokoÊç g∏owicy
nape∏niajàcej jest regulowana
z wykorzystaniem podnoÊnika
wid∏owego.
Urzàdzenia nape∏niajàce z podwójnym stojakiem sà zalecane
w przypadku potrzeby szybkiego nape∏niania worków o ma∏ej
i Êredniej pojemnoÊci.

Modele z tylnym stojakiem
Urzàdzenia nape∏niajàce z tylnym stojakiem posiadajà g∏owic´ nape∏niajàcà zamocowanà na
wsporniku, dzi´ki czemu dost´p
do niej zapewniony jest z trzech
stron. W∏aÊciwoÊç ta jest wykorzystana przy transporcie worków za pomocà przenoÊnika rolkowego (na sàsiedniej stronie).
Model z tylnym stojakiem pozwala na cz´ste opuszczanie
i podnoszenie zespo∏u g∏owicy
nape∏niajàcej.

Od podstawowych urzàdzeƒ do
zautomatyzowanych, wysoko wydajnych systemów nape∏niajàcych
Urzàdzenia nape∏niajàce Flexicon, umo˝liwiajàce szybkie, dok∏adne i równomierne dozowanie wagowe ma∏ych i du˝ych obj´toÊci materia∏ów samop∏ynnych i nie-samop∏ynnych, sà
oferowane w dwóch konfiguracjach: z czujnikami obcià˝enia,
które mierzà przyrost masy urzàdzenia nape∏niajàcego (zdj´cie
po lewej stronie) oraz z lejami
wa˝àcymi zawieszonymi nad
urzàdzeniem nape∏niajàcym (powy˝ej), umo˝liwiajàcymi jednoczesne nape∏nianie leja i wymian´ worka, w celu uzyskania du˝ej wydajnoÊci.

NiezawodnoÊç urzàdzenia do nape∏niania worków zale˝y od systemu
dostarczania materia∏u
Tylko w po∏owie operacja nape∏niania zale˝y od mocowania, nadmuchiwania, ubijania i dok∏adnoÊci wa˝enia worka. Druga po∏owa zale˝y od dostarczania materia∏u do urzàdzenia nape∏niajàcego z maksymalnà niezawodnoÊcià i jednostajnoÊcià. Zarów-

no gdy produkt jest sypki lub
nie, sk∏onny do zestalania si´,
zbrylania, fluidyzacji lub rozdzielania swoich sk∏adników, system
musi dostarczaç go z du˝à wydajnoÊcià, umo˝liwiajàcà szybkie nape∏nianie, a zarazem dok∏adnie odmierzaç dozy przy wa˝eniu. Flexicon oferuje wszystko,
co jest wymagane do kompletnej realizacji procesu nape∏niania worków: jednostk´ podstawowà z bogatym wyborem opcji
umo˝liwiajàcych sprostanie
wszystkim wymaganiom przy
stosunkowo niskich kosztach
oraz, konfigurowany specjalnie
dla klienta, system transportu
materia∏u zintegrowany z nowym
lub istniejàcym sprz´tem produkcyjnym i innymi transporterami.

Systemy dostarczania materia∏u
Flexicon mo˝e zaprojektowaç
dla klienta zautomatyzowany
system dostarczania materia∏u
odpowiedni do danego produktu i wymagaƒ sprz´towych. Flexicon oferuje wszystko, co jest
potrzebne do zapewnienia sta∏ego zasilania g∏owicy nape∏niajàcej materia∏em, niezale˝nie od
tego, czy system musi byç zintegrowany z istniejàcym, czy z nowym sprz´tem, dostarczaç materia∏ trudno wysypujàcy si´, czy
te˝ wysypywaç go bez pulsacji
z wiszàcych zasobników magazynujàcych. Zapewnià to:
PrzenoÊniki z elastycznà
spiralà
Transportery pneumatyczne
Systemy sterowania i wa˝enia
Przystawki do transporterów
i urzàdzeƒ nape∏niajàcych ∏àczàcych je ze êród∏ami
materia∏u
Ró˝ne zasobniki magazynujàce materia∏
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materia∏ów sypkich

ELEMENTY I CECHY STANDARDOWE:

ELEMENTY I CECHY OPCJONALNE:

Usztywniona rama z podwójnym lub
tylnym stojakiem

Automatyczny system dok∏adnego
dozowania wagowego

Regulacja wysokoÊci g∏owicy
nape∏niajàcej za pomocà podnoÊnika
wid∏owego w zale˝noÊci od wymiarów
worka

Automatyczny system ubijania
wibracyjnego/odpowietrzania
stabilizujàcy worek

Nadmuchiwany ko∏nierz utrzymujàcy
i uszczelniajàcy wlot worka

Urzàdzenie nadmuchujàce pusty worek
i wk∏adk´, usuwajàcy fa∏dy przed
nape∏nianiem

Konfigurowalny uk∏ad sterowania do
zintegrowanych systemów transportu
materia∏u

Pneumatyczne sterowanie hakami
mocujàcymi paski worka umo˝liwiajàce
szybkie odczepienie worka

Pneumatyczny zawór regulacyjny
przep∏ywu materia∏u

Zestaw przystosowujàcy do nape∏niania
beczek/skrzyƒ

Port odpowietrzajàcy do regulacji
ciÊnienia i odpylania

R´czna lub wspomagana regulacja
wysokoÊci g∏owicy nape∏niajàcej

Podstawa przystosowana dla
podnoÊnika do palet

Nap´dzany lub grawitacyjny transporter
rolkowy do ustawiania worka na
pomoÊcie
Przesuwne do przodu haki mocujàce
paski worka

Port wylotu powietrza do
pod∏àczenia filtra kieszeniowego,
kasetowego lub odpylacza.
(Zas∏oni´ty przez zespó∏ g∏owicy
nape∏niajàcej)

Urzàdzenie nadmuchujàce worek usuwa
pofa∏dowania i kszta∏tuje worek,
umo˝liwiajàc wype∏nienie naro˝ników
materia∏em, dzi´ki czemu worek jest
stabilny podczas ekspedycji.

Nadmuchiwany ko∏nierz
utrzymuje i uszczelnia wlot
worka. (Zatwierdzony przez
USDA/FDA)

Urzàdzenie nape∏niajàce Flexicon o niskim
profilu pozwala na usuni´cie nape∏nionego
worka wykorzystujàc podnoÊnik do palet
bez potrzeby u˝ywania podnoÊnika
wid∏owego.

Opatentowane urzàdzenia do nape∏niania
worków z podwójnym stojakiem dost´pne
sà w wykonaniu przeznaczonym
do przemys∏u mleczarskiego.

Pneumatycznie otwierane haki na
paski worka utrzymujà worek
podczas nape∏niania w celu
najlepszego ukszta∏towania i
ustabilizowania worka oraz
wykorzystania jego pojemnoÊci.
Paski worka sà odczepiane r´cznie
lub automatycznie po zakoƒczeniu
operacji nape∏niania.

Czujniki obcià˝enia z
zabezpieczeniem przecià˝eniowym
przekazujà sygna∏ pomiarowy do
systemu sterowania.

R´czna regulacja wysokoÊci g∏owicy
nape∏niajàcej uwzgl´dnia wszystkie
popularne wielkoÊci worków.
Dost´pna jest tak˝e regulacja
automatyczna.

Elektryczny lub pneumatyczny
wibrator ubijajàcy/odpowietrzajàcy o
du˝ej amplitudzie i ma∏ej
cz´stotliwoÊci ruchu. Pneumatyczne
zawieszenie podnosi ∏o˝e i zmniejsza
wibracje.
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Stacje roz∏adunku ma∏ych worków
Pulsacyjne oczyszczanie filtrów umo˝liwia ciàg∏à prac´
Efektywne zbieranie materia∏u
Stacje roz∏adunku worków Flexicon zbierajà py∏ powstajàcy podczas wysypywania proszków
z worków, skrzyƒ, beczek i innych pojemników oraz zawracajà
zebrany materia∏ do leja zasypowego.
System zmniejsza straty materia∏u, chroni pracowników oraz zapobiega zanieczyszczeniu strefy
produkcyjnej i instalacji.
Wszystkie urzàdzenia posiadajà
wysokoobrotowy wentylator
wciàgajàcy py∏ z powietrza w kierunku filtrów kasetowych. Rozmiar filtrów uzale˝niony jest od
wymagaƒ aplikacji.
W celu rozpocz´cia pracy nale˝y
otworzyç wieko leja zasypowego,
w∏àczyç wentylator ssàcy i rozpoczàç wysypywanie materia∏u do
leja. Py∏ z powietrza otaczajàcego wlot leja zasypowego wciàgany jest do odpylacza, ochraniajàc pracowników, zapobiegajàc
zanieczyszczeniu zak∏adu
i zmniejszajàc straty materia∏u.

Automatyczny system pulsacyjnego oczyszczania filtra wykorzystuje elektrozawór czasowy wytwarzajàcy krótkie dmuchni´cia
spr´˝onego powietrza wewnàtrz
filtra kasetowego, dzi´ki czemu
nagromadzony na zewn´trznej
powierzchni filtra py∏ spada do
leja. Poniewa˝ filtry sà oczyszczane w nastawionych odst´pach czasu, praca systemu odpylajàcego jest ciàg∏a i efektywna.

Dostosowany do procesu
Leje zasypowe systemu odpylajàcego Flexicon sà dost´pne
w ró˝nych konfiguracjach u∏atwiajàcych pod∏àczenie ich do
pneumatycznych linii transportujàcych, transporterów ze Êrubà
elastycznà i praktycznie do ka˝dego sprz´tu produkcyjnego.

Leje zasypowe stacji roz∏adunku worków Flexicon sà oferowane
z przystawkami przystosowanymi do bezpoÊredniego przy∏àczenia
do sprz´tu produkcyjnego (na lewo), do adaptera za∏adunkowego
przenoÊnika spiralnego (w Êrodku, na górze), do zaworu obrotowego
z ∏opatkami z adapterem przelotowym (w prawym, górnym rogu),
do zasypowego adaptera ssàcego dla jednej linii transportujàcej
(w Êrodku, na dole) i do zasypowego adaptera ssàcego
dla wielu linii transportujàcych (w prawym, dolnym rogu).

Wszystkie urzàdzenia sà dost´pne w wykonaniu ze stali w´glowej poddanej obróbce utwardzajàcej lub ze stali nierdzewnej w wykonaniu przemys∏owym lub sanitarnym.

Dwa filtry kasetowe sà ∏atwo
dost´pne po zdj´ciu wewn´trznej
przegrody, a ich wymiana jest
szybka dzi´ki szybko-roz∏àcznemu
mocowaniu.
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Urzàdzenia do opró˝niania beczek
Otwarty lub zamkni´ty wy∏adunek beczek do urzàdzeƒ produkcyjnych
Typy „z otwartym zsypem“ i „uszczelnionym zsypem“ urzàdzeƒ wy∏adunkowych do beczek sà zgodne ze
wszystkimi popularnymi rozmiarami
beczek i sà dost´pne w wykonaniu
ze stali w´glowej z obróbkà wzmacniajàcà lub ze stali nierdzewnej, której
powierzchnie majàce kontakt z materia∏em sà wykonane wed∏ug standardów przemys∏owych, spo˝ywczych
lub farmaceutycznych. Wszystkie modele mogà opró˝niaç beczki bezpoÊrednio do urzàdzeƒ produkcyjnych
lub do lejów zasypowych, wyposa˝onych w króçce wylotowe przystosowane do pod∏àczenia pneumatycznego lub Êrubowego transportera Flexicon albo do innego sprz´tu produkcyjnego.

Urzàdzenia do opró˝niania beczek
z uszczelnianym zsypem eliminujà pylenie
Urzàdzenia z uszczelnianym zsypem
pozwalajà na umieszczenie beczki na
stacji, uszczelnienie po∏àczenia, przechylenie i opró˝nienie beczki bez
˝adnego pylenia, wprowadzajàc tym
samym nowy sposób czystego i skutecznego wy∏adunku. PodnoÊnik hydrauliczny automatycznie tworzy
uszczelnienie pomi´dzy brzegiem
beczki a sto˝kiem wy∏adunkowym.
Beczka jest przechylana tak, ˝e sto˝ek wy∏adunkowy dopasowuje si´ do
pierÊcienia uszczelniajàcego zamontowanego w urzàdzeniu produkcyjnym lub w pokrywie leja zasypowego
Flexicon, dzi´ki czemu nie sà potrzebne ˝adne obr´cze zaciskajàce
i klamry. (Opcjonalny lej zasypowy
pokazano na zdj´ciu z przy∏àczem do
transportera Êrubowego. Dost´pny
jest tak˝e z uniwersalnym króçcem
ko∏nierzowym lub pneumatycznà
przystawkà ssàcà.)

Urzàdzenia do opró˝niania beczek
z otwartym zsypem u∏atwiajà czyszczenie
Urzàdzenia z otwartym zsypem to tani sposób wy∏adunku materia∏u z beczek, w przypadkach, gdy nie ma wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia pylenia. Zespó∏ mocujàcy beczk´ jest
przechylany hydraulicznie a˝ do ca∏kowitego opró˝nienia beczki do zsypu, a nast´pnie do zasobnika. G∏adka powierzchnia rynny zsypowej
o du˝ej Êrednicy gwarantuje swobodny wy∏adunek materia∏u sypkiego,
a tak˝e materia∏ów ulegajàcych ∏àczeniu si´ w du˝e bry∏y. Rynna zsypowa jest ponadto ∏atwo dost´pna
dla operatora, nie posiada szczelin,
umo˝liwia szybkie i dok∏adne czyszczenie. (Opcjonalny lej Flexicon pokazano na zdj´ciu z pneumatycznym,
zasypowym adapterem ssàcym. Dost´pny jest tak˝e z uniwersalnym
króçcem ko∏nierzowym lub z przy∏àczem do transportera Êrubowego.)
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Systemy dozowania wagowego
i zestawiania mieszanek
Dla ka˝dego materia∏u sypkiego, z dowolnego êród∏a, do dowolnego miejsca przeznaczenia
Flexicon posiada kompleksowy
zestaw urzàdzeƒ potrzebnych
zarówno do pobierania materia∏u z worków, silosów, r´cznych
stacji wy∏adunkowych, z urzàdzeƒ produkcyjnych lub ze
wszystkich êróde∏ naraz, jak i do
dozowania wagowego jednego
lub 50-ciu sk∏adników, mieszania pó∏produktów, nape∏niania
pojemników albo transportowania materia∏u do zasobników
produkcyjnych, linii pakowania
lub dowolnego punktu docelowego.

Dla powodzenia operacji dozowania wagowego krytyczna jest
sprawdzona skutecznoÊç sprz´tu Flexicon w transporcie materia∏u (wysoka wydajnoÊç podczas cykli szybkiego dozowania
i stabilny przep∏yw materia∏u
podczas wa˝enia o wysokiej dok∏adnoÊci), a tak˝e transport
mieszanek o nie rozdzielonych
sk∏adnikach i zapobieganie nara˝eniu materia∏u na potencjalne
zanieczyszczenia.

Bez wzgl´du na postaç produktu – sypkie granulki, proszek
ulegajàcy zbrylaniu, mostkowaniu lub mazaniu, produkt ulegajàcy fluidyzacji lub z rozdzielajàcymi si´ sk∏adnikami – Flexicon
mo˝e go skutecznie przetransportowaç, dok∏adnie zwa˝yç
i dostarczyç w stanie nienaruszonym.

Flexicon oferuje kompletny zestaw specjalistycznego, opracowanego w oparciu o doÊwiadczenia in˝ynierskie sprz´tu,
potrzebnego do bezproblemowego uruchomienia i wydajnej
eksploatacji zarówno pojedynczych urzàdzeƒ dozowania wagowego z worków, jak i du˝ych,
zintegrowanych z urzàdzeniami
linii produkcyjnej, zautomatyzowanych systemów nawa˝ania
i mieszania.

Zautomatyzowany system dozowania wagowego za pomocà przenoÊników Êrubowych transportuje materia∏ z urzàdzeƒ
do wy∏adunku worków do leja wa˝àcego zamontowanego na czujnikach obcià˝enia zamocowanych na antresoli.
Odwa˝one dozy sà automatycznie wysypywane przez zawory obrotowe z ∏opatkami do pneumatycznego systemu
transportujàcego, a nast´pnie do mieszalnika.
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Systemy nawa˝ajàce (przyrost ci´˝aru)
Proste i z∏o˝one systemy sterowania dozà
Systemy nawa˝ania Flexicon transportujà sk∏adniki metodà mechanicznà lub pneumatycznà
z dowolnego miejsca do g∏ównego zasobnika
odbiorczego zamontowanego na czujnikach pomiaru obcià˝enia. Zasobnikiem odbiorczym mo˝e byç lej zasypowy, umieszczony nad mieszalnikiem, reaktorem lub innym urzàdzeniem produkcyjnym. Lej zasypowy mo˝e tak˝e byç docelowym miejscem dostarczania materia∏u.
Po r´cznym lub automatycznym uruchomieniu
procesu dozowania wagowego sterownik programowalny w∏àcza pierwszy transporter z elastycznà spiralà lub zawór obrotowy z ∏opatkami,
w celu rozpocz´cia wsypywania pierwszego
sk∏adnika do zasobnika odbiorczego z maksymalnà wydajnoÊcià.
Czujniki obcià˝enia wysy∏ajà sygna∏ pomiarowy
przyrostu masy do sterownika, który, w celu
zwi´kszenia dok∏adnoÊci, w miar´ osiàgania
masy docelowej w zasobniku, stopniowo
zmniejsza szybkoÊç zasilania materia∏em. Sterownik zatrzymuje przenoÊnik Êrubowy lub zawór obrotowy na chwil´ przed osiàgni´ciem masy docelowej, poniewa˝ uwzgl´dnia materia∏
jeszcze poruszajàcy si´ w transporterze.

Mechaniczne (na górze) i pneumatyczne (na dole) systemy nawa˝ania mogà
transportowaç materia∏ z silosów, r´cznych stacji wy∏adunkowych, urzàdzeƒ
produkcyjnych, worków lub innych êróde∏ do zasypowego leja dozujàcego, mieszalnika
lub innego zasobnika montowanego na czujnikach obcià˝enia.

G∏owica dozujàca systemu nawa˝ania z worków mo˝e byç zamocowana na wsporniku lub daleko od stacji, nad dowolnym punktem wy∏adunkowym. Elastyczny przenoÊnik spiralny Flexicon mo˝e przetranportowaç
materia∏ pod dowolnym kàtem, na dowolnà odleg∏oÊç, w dowolne
miejsce fabryki.

Dostarczany jako gotowy do eksploatacji system nawa˝ania transportuje materia∏ z
czterech urzàdzeƒ wy∏adunkowych do worków do wa˝àcego leja zasypowego umieszczonego nad mieszalnikiem. Podczas mieszania, w leju wa˝ona jest kolejna porcja
sk∏adnika, dzi´ki czemu skraca si´ czas jednego cyklu. W tym przypadku wymieszane
sk∏adniki sà wysypywane bezpoÊrednio do pojemników transportowych.
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Systemy dozowania wagowego (ubytek ci´˝aru)
Proste i z∏o˝one systemy sterowania dozà
Systemy dozowania wagowego z worków sk∏adajà si´ z urzàdzenia do wy∏adunku worków zamontowanego na czujnikach obcià˝enia, które
mierzà ubytek masy ka˝dego z urzàdzeƒ wy∏adunkowych podczas cyklu dozowania. Ponadto
czujniki przesy∏ajà sygna∏ pomiarowy do sterownika.
Sekwencja dozowania jest uruchamiana manualnie lub automatycznie.
W miar´ roz∏adowywania materia∏u z maksymalnà wydajnoÊcià, czujniki pomiarowe przekazujà
sygna∏ pomiarowy aktualnej masy materia∏u
w worku do sterownika, który stopniowo zmniejsza szybkoÊç wy∏adunku, w miar´ osiàgania docelowej masy wydozowanej. Sterownik zatrzymuje przenoÊnik spiralny lub zawór obrotowy na
chwil´ przed osiàgni´ciem ˝àdanej masy wydozowanej. Program sterownika uwzgl´dnia mo˝liwoÊç wymiany worka podczas procesu dozowania.
Wy∏adunkowe, wielostanowiskowe urzàdzenia
dozujàce mogà niezale˝nie dostarczaç ró˝ne
sk∏adniki do zbiorczego punktu wy∏adunkowego, takiego jak lej zasypowy, mieszalnik, reaktor
lub inne urzàdzenie produkcyjne.

Systemy dozowania wagowego opró˝niajà jeden lub kilka worków
jednoczeÊnie, automatycznie wa˝àc precyzyjnie materia∏ i
transportujàc doz´ bezpoÊrednio do leja zbiorczego, mieszalnika,
przenoÊnika, pojemnika transportowego lub innego urzàdzenia
produkcyjnego. Czujniki obcià˝enia mierzà ubytek masy, a sterownik
zatrzymuje transporter po osiàgni´ciu wymaganej wielkoÊci dozy.

Mechaniczne (na górze) i pneumatyczne (na dole) systemy dozowania wagowego mogà
transportowaç materia∏ z jednego lub kilku worków do wspólnego leja zasypowego,
mieszalniki, reaktora, transportera, pojemnika transportowego lub innego urzàdzenia
produkcyjnego.

System dozowania dostarcza materia∏ z dwóch urzàdzeƒ do wy∏adunku worków Flexicon do
odbiornika przesiewu, który z kolei wy∏adowuje materia∏ do mieszalnika. R´czna stacja do
wy∏adunku worków pozwala na dodanie do mieszanki wczeÊniej odmierzonych sk∏adników.
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Laboratoria
Analiza osiàgów pneumatycznych i mechanicznych systemów i urzàdzeƒ do transportu materia∏ów sypkich
Flexicon oferuje mo˝liwoÊç przeprowadzania najnowoczeÊniejszych testów na instalacji testowej o wymiarach rzeczywistych, ∏atwo konfigurowalnej i przystosowanej do pod∏àczania ró˝norodnych urzàdzeƒ. In˝ynierowie i personel laboratoriów Flexicon
mogà zasymulowaç posiadany przez
klienta sprz´t i oceniç osiàgi systemu
przed jego wykonaniem, zademonstrowaç goÊciom nowo powsta∏e
urzàdzenia przed ich dostarczeniem
do klienta lub badaç osiàgi nowych
konstrukcji.
Laboratorium testujàce pneumatyczne systemy transportu materia∏ów
sypkich, widoczne na górnym zdj´ciu, jest wyposa˝one w kompleksowy
zestaw dmuchaw, pomp pró˝niowych, odbiorników przesiewu, cyklonów, przystawek i zaworów nape∏niajàcych i opró˝niajàcych o ró˝nych
Êrednicach i d∏ugoÊciach, a tak˝e
urzàdzenia do wy∏adunku, nape∏niania i r´cznego opró˝niania worków
i inny sprz´t zaprojektowany do
wspó∏pracy z transporterami pneumatycznymi.
Laboratorium testujàce mechaniczne
systemy transportu materia∏ów sypkich, widoczne na dolnym zdj´ciu,
jest wyposa˝one w transportery ze
Êrubami elastycznymi o pe∏nym zakresie Êrednic, d∏ugoÊci i rodzajów
Êrub transportujàcych, a tak˝e urzàdzenia do wy∏adunku, nape∏niania
i r´cznego opró˝niania worków i inny
sprz´t zaprojektowany do wspó∏pracy
z transporterami mechanicznymi.
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Projektowanie, testy,
produkcja i doradztwo
Flexicon jest mi´dzynarodowà organizacjà z przedstawicielstwami, biurami konstrukcyjnymi i zak∏adami produkcyjnymi
na czterech kontynentach oraz ogromnà Êwiatowà siecià biur in˝ynierskich,
autoryzowanych dystrybutorów i serwisów technicznych, posiadajàcych wieloletnie doÊwiadczenie we wszelkich aplikacjach transportu materia∏ów sypkich
oraz s∏u˝àcych pomocà naszym klientom.
Na poziomach lokalnych przedstawicielstw, personel ten zapewnia wiedz´
i Êrodki techniczne potrzebne do sprostania najró˝niejszym wymaganiom poszczególnych klientów, posiadajàc infrastruktur´ produkcyjnà na ca∏ym Êwiecie,
perspektywicznà wizj´, stabilnà pozycj´
na rynku oraz oferujàc kompleksowoÊç
dostaw wymaganà przez mi´dzynarodowe organizacje.

Kadry in˝ynierów-konstruktorów firmy
Flexicon wymyÊlajà efektywne rozwiàzania dla najbardziej nietypowych problemów, dobierajàc urzàdzenia specjalnie
dla danego klienta, bazujàc na jego wyjàtkowych wymaganiach, czasem modyfikujàc istniejàcà lini´ produkcyjnà. Takie
podejÊcie gwarantuje, ˝e ka˝demu
klientowi zostanie dostarczone najlepsze rozwiàzanie techniczne jego problemu, a firma Flexicon wzbogaci si´ o nowe doÊwiadczenia w zakresie transportu
materia∏ów sypkich, których mogà pozazdroÊciç inni producenci w tej bran˝y
na Êwiecie.

Rozleg∏y obszar badaƒ i program rozwoju stale wyznacza nowe standardy
dla osiàgów urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
transportu materia∏ów sypkich, wprowadzajàc ca∏kowicie nowe konstrukcje,
udoskonalenia istniejàcych, oraz produkujàc urzàdzenia spe∏niajàce krajowe
i mi´dzynarodowe normy przemys∏u
chemicznego, spo˝ywczego i farmaceutycznego.
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Nape∏nianie worków w∏aÊnie sta∏o si´
szybsze, bezpieczniejsze i ∏atwiejsze
NO
W
OÂ
å

Operator urzàdzenia do nape∏niania worków SWING-DOWN™ pod∏àcza
wlot worka do ramy mocujàcej znajdujàcej si´ pozycji pionowej (po lewej). W trakcie podnoszenia si´ g∏owicy nape∏niajàcej rama obraca si´
do pozycji poziomej (w Êrodku). Rama znajduje si´ w pozycji poziomej,
g∏owica nape∏niajàca zaj´∏a pozycj´ gotowà do procesu nape∏niania,
worek jest nadmuchiwany w celu usuni´cia fa∏dów (po prawej)

Rewolucyjne urzàdzenie do nape∏niania worków SWING-DOWN™ z g∏owicà nape∏niajàcà umo˝liwia
operatorowi szybkà, bezpiecznà i ∏atwà wymian´ worka.
Dzi´ki mo˝liwoÊci opuszczenia
g∏owicy nape∏niajàcej i obrócenia ramy mocujàcej worek do
pozycji pionowej, w zasi´gu r´ki
stojàcego na pod∏odze operatora urzàdzenia SWING-DOWN™
znajdzie si´ nadmuchiwane
uszczelnienie wlotu worka,
w∏àcznik pompy i wszystkie
cztery zatrzaski p´tlowe.
Nigdy wi´cej wspinania si´ na
drabiny lub transportery rolkowe
i schylania si´ pod g∏owicami
nape∏niajàcymi podczas zak∏adania worka. Nigdy wi´cej wtykania g∏owy i ràk do wn´trza ruchomych elementów. I nigdy
wi´cej nadwyr´˝ania pleców

podczas naciàgania worka do
góry i zmagania si´ z urzàdzeniami mocujàcymi.
Oznacza to, ˝e operator mo˝e
szybko, bezpiecznie i w ∏atwy
sposób za∏o˝yç pusty worek,
stojàc pewnie na pod∏odze. Bez
ryzyka kontuzji.
Przeprowadzenie procesu nape∏niania jest jeszcze ∏atwiejsze.
WciÊni´cie tylko jednego przycisku na panelu operatorskim
spowoduje jednoczesny obrót
ramy mocujàcej worek z powrotem do pozycji poziomej i podniesienie g∏owicy nape∏niajàcej
na wysokoÊç nape∏nionego wor-

ka, nadmuchanie worka w celu
usuni´cia pofa∏dowaƒ, nape∏nienie wagowe, zag´szczenie materia∏u w celu ustabilizowania
worka, odpowietrzenie uszczelnienia wlotu worka, otwarcie zatrzasków p´tlowych, podniesienie g∏owicy umo˝liwiajàce od∏àczenie worka, usuni´cie worka
z urzàdzenia za pomocà transportera rolkowego. Automatycznie. Urzàdzenie gotowe jest do
kolejnego cyklu nape∏niania.
Nape∏nianie worków nie mo˝e
ju˝ byç bardziej efektywne.
Urzàdzenie w dzia∏aniu mo˝na
zobaczyç na www.flexicon.com.

W razie potrzeby g∏owic´ nape∏niajàcà mo˝na opuÊciç. Obracajàca si´ do pionu rama mocujàca
znajdzie si´ w zasi´gu ràk operatora stojàcego na pod∏odze.
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